ANY XXXVI+ Núm 1606
Tots Sants i Diumenge XXXI durant l’any
1 i 3 de novembre del 2019

cap a la transformació
personal
i estructural

cultes de la setmana

“Aquest sempre ha sigut un estafador, aquella és una mala
peça, tots els qui manen són uns aprofitats”, són expressions
que sentim sovint i que expressen una confiança nul·la en la
possibilitat que la gent canviï i en què les situacions polítiques,
econòmiques i socials puguin capgirar-se millorant.
És veritat que la resistència al canvi és forta i
la inèrcia a continuar tot igual també. Però també és
veritat que molts canvis depenen sobretot de
l’actitud de la societat, de cadascun de nosaltres
com a col·lectiu. Segur que un bon cop de mà
nostre pot ajudar l’altre a canviar, i que una
empenta d’un bon col·lectiu social pot ajudar a girar
la truita.
Una societat sense esperança de transformació ben segur que s’enfonsa, un col·lectiu amb
bons profetes que ens empenyin a mirar lluny pot
ser molt potent. Així i molt més és com s‘ho hauria
de mirar un cristià, que es caracteritza per lluitar
amb il·lusió a favor de l’esperança, a favor del
Regne, a favor del canvi que ens mostrà Jesús. Ja ho
deia el gran poeta cristià i pensador francès Péguy i
el teòleg protestant Molt-man amb el seu “principi
esperança”, una esperança dinàmica que és força
de transformació quan les coses no van prou bé. I
això tan val per cadascun de nosaltres, pel nostre
veí, com pel nostre País, Catalunya.
Avui mateix a l’evangeli Jesús ens mostra
l’estafador Zaqueu fent un canvi personal radical i
totalment inesperat, ajudant així a canviar una situació injusta
del seu temps. Jesús ha vingut a buscar i a salvar allò que
s’havia perdut, diu Lluc.
Divendres, dia 1:

Dissabte,
DIUMENGE,

Dissabte,

dia 2:
dia 3:

dia 9:

DIUMENGE,dia 10:

A les 11,00: Missa (difs. flia. Crosas Caballeria; flia.
Costa Rosanas; esp. Isidre Sellés i Josefa Vilalta;
flia. Ribas Prat)

A les 20,00: Missa (difs. Carme Roca; esp.
Baldomero i Amparo, i filla)
A les 11,00: Missa cantada (en ac. de gràcies)

A les 20,00: Missa (difs. flia. Coromina; flia.
Roca; Miquel Pla i Jutglar)
A les 11,00: Missa cantada (esp. Jaume
Castanyer i Carme Sala; per les ànimes del
purgatori)

la campana avisa

PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Dia de Tots Sants a 2 quarts
de 5 de la tarda.
MISSA RESIDÈNCIA: Serà el proper dimarts, dia 5, a les 5
de la tarda.
BOBOB-CAMERUN: Dilluns, dia 4, a les 10, membres del
grup visiten l’espresa Camprodon de Torelló per explicar-li els
projectes d’aquest curs. Dimecres, dia 6, a les 5, es troben a
Barcelona amb les comissions d’Agermanament que preparen
un nou Pla Estratègic pels propers anys.
CÀRITAS INFORMA: Es necessiten dues estufes de llenya.
Telefonar al 938500185 o al 938541024.
ENTERRAMENT: Dimarts, dia 29, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament d’Esteve Riera i Labró, que morí el dia abans a
l’edat de 86 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut tres de10 i un 50 € per les
necessitats de la parròquia, i un de 50 € per Càritas. Moltes
gràcies.

